
 Faculdade Presidente Antônio 

Carlos, com o objetivo de Aaper fe içoar  a  fo rmação 

holística dos  acadêmicos, concluiu a revisão 

dos Projetos  Pedagógicos e das  Matrizes 

Curriculares contemplando todos os 

componentes que  propiciam uma formação 

de excelência para o corpo discente. 

Além disso, a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) está consolidada   
a t e n d e n d o  a  t o d a s  a s  

responsabilidades e ações que lhes são 

pertinentes, com destaque para a divulgação 

dos resultados apontados nas avaliações 

aplicadas.

A UNIPAC-GV utiliza o site 

institucional, os quadros de aviso, os  
quadros emoldurados em vários 

setores, bem como o  e-mail marketing para 

divulgar a sua Missão e Visão.

Dimensão 1- 
A Missão

 e PDI 
(Ações 1, 2, 3 e 4)

AÇÕES 

DESENVOLVIDAS 



bjetivando melhor atender os usuários da Faculdade Antônio Carlos -UNIPAC-GV, houve melhora no 

atendimento para providenciar os documentos solicitados; e, para atender os acadêmicos, os Ocoordenadores, estabelece-se os horários de atendimento que são  divulgados  no site da instituição e 

nas salas de aula  . Em relação ao enriquecimento cultural, são promovidos eventos, palestra e mesa redonda na semana 

do administrador. A UNIPAC-GV propõem trabalhar com os seguintes projetos: Elements, Envelhecer com Saúde, Conto e 

Encanto, Viver a Melhor Idade, Reciclar é o bicho, A Cor da Cultura.

Para fortalecer a participação dos representantes de turma e solidificar o canal de comunicação com os 

coordenadores e a Direção da UNIPAC, resgatando nos alunos atitudes de cooperação, participação,  
responsabilidade, tolerância , sensibilidade e comprometimento, na busca da consolidação da democracia nas 

relações universitárias, foi realizado o Encontro de Representantes de Turma. Participaram desse encontro os alunos 

de todos os períodos e cursos; a reunião foi liderada pelo diretor acadêmico pedagógico, Prof. Me professor Rogério 

Vieira  Primo, assessorado pela Ouvidora, Coordenadora da CPA.  Os participantes receberam uma pasta composta 

dos seguintes documentos: Cópia do regulamento, horário dos coordenadores de curso e setores, ramais dos 

setores atualizados, boletim informativo. Os acadêmicos continuarão com reuniões programadas pela direção e 

aqueles que se fizerem necessários com a ouvidoria.

Portanto, as demandas encaminhadas à  ouvidoria, os resultados das reuniões e a consolidação das avaliações 

têm definido para a direção a pauta das reuniões para identificação dos pontos fortes e dos fracos da Instituição.  
Além disso, nortear as ações a serem implementadas a curto, médio e longo prazo. A CPA da Faculdade funciona 

em  conformidade com a Lei10.861/2004.

ara dinamizar as políticas de atendimento aos discentes, têm sido implementadas parcerias com as 

empresas da cidade e região, através do Núcleo de Carreiras implantado para tal; há uma intensa Ptroca de experiências entre os alunos e os egressos através da participação destes nos projetos 

educacionais com depoimentos,  Para agilizar e aperfeiçoar contatos através dos canais de comunicação, 

foram planejados espaços físicos mais adequados para abrigar a Ouvidoria, Central de Atendimento, Apoio 

Acadêmico e Central de Estágio; foram otimizados novos ambientes virtuais como o Portal Acadêmico, Sistema 

e o Núcleo de Estudos Online– NEO. Os colaboradores foram  capacitados e também foram elaborados 

manuais e regulamentos de  orientação para alunos e professores, a IES ainda mantêm  os convênios com 

FIES E PROUNI.

Dimensão 9- Políticas de Atendimento aos Discentes (Ações 1, 2, 3 e 4) 

Dimensão 8 - Planejamento e Avaliação (Ações 1, 2, 3 e 4)



Dimensão 7- 
Infraestrutura 

Física 
(Ações 1, 2, 3 e 4)

Para melhorar a infraestrutura da UNIPAC-

GV, houve adaptação de vários acessos, tanto à 

externos quanto aos setores internos, com o 

objetivo de melhor atender aos usuários da 

instituição, principalmente, aqueles portadores de 

alguma necessidade especial.  Visando melhor 

atender esse público, os banheiros também foram 

adaptados e os elevadores estão plenamente em 

funcionamento. As questões da segurança foram 

priorizadas através da construção de rampas de 

acesso, instalação de corrimãos, sinalizadores e 

placas informativas em todo o prédio. Além disso, 

houve maior cuidado com os aspectos de limpeza, 

iluminação e ventilação do prédio o que propiciaram  

maior conforto e comodidade aos frequentadores 

da faculdade.  

Os laboratórios da instituição foram 

para o  desenvolvimento das 

aulas práticas. Além disso, para melhor auxiliar 

os acadêmicos no desenvolvimento das 

atividades, há técnicos responsáveis que os 

acompanham e, é importante salientar, que 

esses profissionais trabalham  em horários 

definidos e divulgados para a comunidade 

acadêmica.   Na biblioteca, houve um grande 

investimento no acervo dos livros para atender à 

demanda dos acadêmicos dos diversos cursos e 

também foram instalados computadores com o 

programa DOS VOX (para deficientes visuais). 

Ademais a universidade conta com a rede de 

internet sem fio ( WIFI),  possibilitando que todos 

tenham acesso à informação e ao conhecimento 

em tempo real. 

Para atender sempre melhor o corpo 

discente, a IES criou  a Central de Atendimento 

que  contribuiu para melhorar o fluxo dos alunos 

bem como auxiliá-los em questões inerentes à 

instituição. Também foram concluídas as 

instalações de um confortável auditório para 

atender toda a comunidade acadêmica.

reorganizados 



UNIPAC-GV Acessi-
bilidade
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